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 رئیس محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
 رئیس محترم دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

 رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی ارتش
 رئیس محترم دانشگاه شاهد

 رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)
 معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

 مدیر عامل محترم سازمان انتقال خون 
 رئیس محترم موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

 رئیس محترم انستیتوپاستور ایران
 رئیس محترم مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی قلب و عروق شهید رجایی

 رئیس محترم دانشگاه تربیت مدرس
 
 

 با سالم واحترام؛
 (تصویر پیوست) در خصوص ابالغ آئین نامه آموزشی دوره دکتري عمومی 28/4/1394/آ مورخ 7854پیرو نامه شماره 

 شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی، بدینوسیله 7/9/1383رشته داروسازي مصوب بیست و هفتمین جلسه مورخ 

 شوراي عالی برنامه ریزي 20/10/1394اصالحات آئین نامه آموزشی دوره مذکور مصوب شصت و دومین جلسه مورخ 

  بشرح ذیل جهت اجراء ابالغ می گردد:1394-95علوم پزشکی براي دانشجویان ورودي سال تحصیلی 
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 جهت 7/9/1383اصالحیه آئین نامه آموزشی دوره دکتري عمومی داروسازي مصوب بیست و هفتمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 

 1394-95دانشجویان ورودي سال تحصیلی 
 )7فصل دوم (ماده

 برنامه دوره دکتري عمومی داروسازي شامل مراحلی به شرح زیر است: 
مرحله اول : دروس عمومی و علوم پایه و اختصاصی (تعیین شده توسط دبیرخانه شوراي آموزش داروسازي و تخصصی) قبل از آزمون 

 واحد) 180جامع داروسازي (
مرحله دوم: کلیه دروس باقیمانده (تعیین شده توسط دبیرخانه شوراي آموزش داروسازي و تخصصی ) براي پس از آزمون جامع داروسازي 

  واحد) 31( 
  ) 11فصل دوم (ماده 
 واحد ( درسهاي مرحله اول) امتحان جامع داروسازي برگزار می شود و شرط ادامه تحصیل در این رشته قبولی در 180پس از گذراندن 

 امتحان جامع داروسازي می باشد.
 از این مرحله است. با این 12شرط  شرکت در امتحان جامع داروسازي ، قبولی در کلیه درسهاي مرحله اول و کسب میانگین کل : 1تبصره 

حال در شرایطی که دانشجو تنها دو درس تئوري باقی داشته باشد (اعم از دروس عمومی، علوم پایه و اختصاصی) می تواند در امتحان جامع 
داروسازي شرکت کند و در صورت قبولی، دروس باقیمانده را پس از قبولی در امتحان جامع بگذراند . بدیهی است نمرات این دروس در میانگین 

 مرحله دوم محاسبه خواهد شد.
 چنانچه نمرات تعدادي از دروسی که دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شرکت کرده است، در زمان معرفی به آزمون جامع :2تبصره 

داروسازي اعالم نشده باشد ، دانشجو به صورت مشروط در آزمون شرکت می نماید. در صورتیکه بعد از اعالم نمره، دانشجو در آن درس 
 نرسیده باشد، نتیجه آزمون وي کان لم یکن می باشد و آزمون مذکور 12مردود شده باشد یا علی رغم قبولی ، میانگین کل مرحله اول وي به 

جزو تعداد دفعات شرکت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا کسب نمره قبولی در درس مردودي و همچنین کسب میانگین الزم، اجازه 
 شرکت در آزمون جامع بعدي را حتی به صورت مشروط نخواهد داشت.

 )12فصل دوم ( ماده 
 شرکت در امتحان جامع داروسازي تا سه نوبت مجاز است. چنانچه دانشجو در امتحان مزبور نمره قبولی کسب نکند از ادامه تحصیل در دوره 

 دکتري عمومی داروسازي محروم می شود.
  غیبت غیرموجه در امتحان جامع داروسازي به منزله یک نوبت شرکت در امتحان محسوب می شود.:1تبصره 
 دانشجویی که به علت مردود شدن در امتحان جامع داروسازي از ادامه تحصیل در دوره دکتري عمومی داروسازي محروم می :2تبصره 

شود، می تواند برابر دستورالعمل تغییر رشته دانشجویان دوره دکتري عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازي که از ادامه تحصیل در دوره 
 دکتري عمومی محروم می شوند، به رشته دیگري در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته تغییر رشته دهد.

 ) 17فصل سوم (ماده 
  سال است5/9حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتري عمومی داروسازي 

 سال اول دوره آموزش داروسازي در امتحان جامع داروسازي نمره قبولی کسب کند، از ادامه 5/7: دانشجویی که نتواند در مدت 1تبصره 
 باشد، می تواند برابر دستورالعمل 10تحصیل در رشته داروسازي محروم می شود و چنانچه میانگین نمرات درسهایی که گذرانده است حداقل 

  به رشته دیگري در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی پیوسته تغییر رشته دهد.12 ماده 2مندرج در تبصره 
 سال پس از قبولی در آزمون جامع داروسازي، مرحله دوم تحصیل را به پایان برساند 2: دوره تحصیلی دانشجویی که نتواند در مدت 2تبصره 

  ماه دیگر قابل تمدید است، مشروط بر آن که مدت مجاز تحصیل وي به پایان نرسیده باشد.12با تصویب شوراي آموزشی دانشگاه حداکثر 
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   رونوشت:
 دبیر محترم شوراي آموزش داروسازي و تخصصی جهت اطالع و اقدام الزم 

  رئیس محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهت اطالع و اقدام الزم 
  رئیس محترم مرکز خدمات آموزشی جهت اطالع و اقدام الزم 

  رئیس محترم مرکز سنجش آموزش پزشکی جهت اطالع و اقدام الزم 
  دبیر محترم شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکی جهت اطالع و اقدام الزم 

 مدیر کل محترم دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت اطالع و اقدام الزم 
  واحد خدمات ماشینی جهت اطالع و اقدام الزم 

 دبیر محترم شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی جهت اطالع 
 دفتر معاونت 

 



 واحدي 180 که می بایست بعد از آزمون جامع  از کل واحدها  واحد باقیمانده31
 گذرانده  شود. شامل:

 
  واحد2    2پایان نامه  )1
  واحد 4    3پایان نامه )2
  واحد2کارآموزي مقدماتی صنعت   )3
  واحد2فرهنگ و تمدن اسالم و ایران   )4
  واحد2دانش خانواده     )5
  واحد 3مواد خوراکی و رژیم هاي درمانی   )6
  واحد2مدیریت واقتصاد در داروسازي   )7
  واحد1کشت سلولی     )8
 (قابل جایگزینی با یکی از دروس اختیاري) واحد2روانشناسی     )9

  واحد2 فرآورده آرایشی و بهداشتی   )10
  واحد نظري، ا واحد عملی)2 واحد (3 آمار زیستی و کار با بسته هاي آماري(نظري و عملی) )11
  واحد6 کارآموزي در عرصه بیمارستانی  یا صنعت  )12

  واحد)2 واحد و کارآموزي شهري معادل 4(قابل جایگزینی با دروس اختیاري معادل 
-------------------------------------------------- 

 
  واحد31جمع      
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